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Skatt og åpenhet - oppfølging av Stortingets behandling av fondsmeldingen for 

2020  

 

Stortinget behandlet meldingen Statens pensjonsfond 2020 den 4. desember i år, se 

Meld. St. 32 (2019-2020) og Innst. 136 S (2020-2021). Vi viser til eget brev om 

oppfølging av meldingen. 

 

I meldingen vises det til Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet og 

at banken stiller forventninger til at selskaper har en formålstjenlig, veloverveid og åpen 

skattepraksis, og at skatt bør betales der økonomiske verdier skapes. Til avsnitt 6.2 om 

arbeidet med ansvarlig forvaltning hadde komiteen følgende merknad under punkt 

6.2.2: 

 

«Komiteen viser til den viktige offentlige debatten rundt skatteparadis og finansiell åpenhet 

i det norske offentlige ordskiftet. Komiteen registrerer at Finansdepartementet har varslet 

at skatt og åpenhet blir et tema i fondsmeldingen til våren, og merker seg at fondet selv 

nylig har tatt nytt initiativ gjennom risikobaserte nedsalg. Komiteen mener det er viktig at 

fondet bidrar til åpenhet og redusert skatteomgåelse internasjonalt, og ber 

Finansdepartementet vurdere hvordan fondets arbeid på dette feltet kan tydeliggjøres i 

forbindelse med fondsmeldingen for 2021.» 

 

Finansdepartementet legger opp til å omtale arbeidet med skatt og åpenhet i meldingen 

om Statens pensjonsfond våren 2021. Departementet ber på denne bakgrunn om 

Norges Banks redegjørelse for hvordan banken følger opp forventningsdokumentet om 
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skatt og åpenhet. Dokumentet legger bl.a. vekt på at aggressiv skatteplanlegging 

undergraver skattesystemer og kan innebære omdømmemessig og finansiell risiko. Det 

bes om en redegjørelse for hvordan dette operasjonaliseres i bankens aktive forvaltning 

og eierskapsutøvelse. Det bes videre om en nærmere beskrivelse av bankens 

vurderinger av og kriterier for risikobaserte nedsalg på bakgrunn av selskapers 

skatteadferd. I tråd med oppfølgingen av finanskomiteens merknad, bes det også om at 

banken beskriver videre planer for arbeidet med skatt og åpenhet fremover.  

 

Av hensyn til arbeidet med neste års fondsmelding ber departementet om bankens 

tilbakemelding innen 20. februar 2021. 
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